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 WIADOMOŚCI LEŚNICKIE 

W poniedziałek 23 czerwca 2014 r. 
Radni Rady Miejskiej w Leśnicy 
udzielili Burmistrzowi Leśnicy Panu 
Łukaszowi Jastrzembskiemu absolu-
torium za 2013 r. 

Podczas sesji Rady Miejskiej, któ-
ra tradycyjnie odbyła się w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Leśnicy radni 
w ramach procedury absolutoryjnej 
zapoznali się z szeregiem kluczo-
wych dokumentów w tym zakresie, 
a mianowicie: ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu oraz sprawoz-
daniem finansowym za 2013 r., opi-
nią Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Opolu o sprawozdaniu z wy-
konania budżetu, informacją o sta-
nie mienia jednostki samorządu te-
rytorialnego, stanowiskiem Komisji 
Rewizyjnej oraz opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Opolu 
o wniosku Komisji Rewizyjnej 
w  sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Leśnicy. 

Pozytywna opinia Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Opolu 
o sprawozdaniu Burmistrza Leśnicy 

z wykonania budżetu gminy Leśnica 
za 2013 r., jak i o wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Leśni-
cy w sprawie udzielenia absoluto-
rium Burmistrzowi Leśnicy została 
wyrażona w uchwałach Składu 
Orzekającego tejże Izby Obrachun-
kowej.  

Radni Rady Miejskiej w Leśnicy 
głosując nad projektem uchwały 
absolutoryjnej  jednogłośnie opo-
wiedzieli się za udzieleniem Burmi-
strzowi  Leśnicy Panu Łukaszowi 
Jastrzembskiemu absolutorium 
za 2013 rok.  

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Leśnicy Pan Ryszard Froń 
w imieniu własnym oraz wszystkich 
radnych podziękował Panu Burmi-
strzowi za pełną zaangażowania pra-
cę oraz za wszelkie działania zapew-
niające rozwój Gminy Leśnica, 
a przede wszystkim za prawidłowe, 
gospodarne i efektywne zarządzanie 
naszą gminą. 

Podkreślił, iż realizacja ważnych 
dla gminy inwestycji była możliwa 
dzięki intensywnym i skutecznym 
działaniom w zakresie pozyskania 
środków z funduszy unijnych. 

Natomiast Burmistrz Leśnicy Pan 
Łukasz Jastrzembski dziękując 
za udzielone mu absolutorium 
stwierdził, iż swoje zadania, jako 
organu wykonawczego gminy reali-
zuje za pomocą Urzędu. Dlatego też 
pozytywna opinia wykonania zadań 
za miniony rok budżetowy stanowi 
również pozytywną ocenę pracy je-
go zastępcy oraz wszystkich kierow-
ników i pracowników Urzędu Miej-
skiego w Leśnicy, a także kierowni-

ków i pracowników  jednostek pod-
ległych. Ponadto szczególne słowa 
podziękowania skierował  do rad-
nych Rady Miejskiej  w Leśnicy 
dziękując za dotychczasową kon-
struktywną współpracę. 

W dalszej części obrad Pan Bur-
mistrz zaprezentował radnym oraz 
pozostałym uczestnikom obrad opra-
cowanie, które nosi nazwę „Raport 
o Gminy Leśnica za 2013 rok” i za-
wiera szczegółowe informacje 
na temat zadań zrealizowanych 
w 2013 roku. 

Nadmienił, iż wymienione opraco-
wanie  jest kolejnym XXIII wyda-
niem tego periodyku. To zbiór spra-
wozdań z działalności poszczegól-
nych komórek organizacyjnych urzę-
du oraz wszystkich gminnych jedno-
stek organizacyjnych. Zawiera sze-
reg informacji o zrealizowanych 
zadaniach na wielu płaszczyznach 
samorządowej działalności, a mia-
nowicie: społeczno - kulturalnej, 
sportowej, edukacyjnej, inwestycyj-
nej oraz organizacyjnej. 

Wszystkie dotychczasowe opraco-
wania „Raportu” stanowią cenne 
kompendium wiedzy o Gminie Le-
śnica. 

Róża Nizioł 

 

Absolutorium dla Burmistrza Leśnicy 

Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
nadał Burmistrzowi Leśnicy Łukaszowi Jastrzembskiemu za działania 
na rzecz społeczności emeryckiej ZŁOTĄ ODZNAKĘ 
HONOROWĄ.  
Odznaczenie to, w imieniu Zarządu Głównego wręczył 
Przewodniczący Zarządu Oddziału Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Strzelcach Op. P. Stanisław Dłutowski, 
14 czerwca br. w Lichyni podczas Gminnego Dnia Seniora. 
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Na boisku w Łąkach Kozielskich odbyły się 
22 czerwca 2014 r. coroczne Gminne Zawody Sportowo-
Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. Przystąpiły do 
nich wszystkie działające w gminie jednostki, tj. OSP Czar-
nocin, Leśnica, Lichynia, Łąki Kozielskie, Raszowa, Wysoka 
i OSP Zalesie Śląskie. Ogółem w czterech grupach wieko-
wych konkurowany 22 zespoły. W strażackim dwuboju skła-
dającym się ze sztafety i rozwinięcia bojowego we wszyst-
kich kategoriach zwyciężyły drużyny OSP w Raszowej. 

W kategorii seniorów zawody rozegrano wg Regula-
minu Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP popularnie 
nazywanego polskim „na mokro”. W grupie „A” – Męskie 
Drużyny Pożarnicze poza zasięgiem rywali była OSP w Ra-
szowej, która zajęła I, II i III miejsce, chociaż czwarta w kla-
syfikacji OSP Zalesie Śląskie I miejsce na podium przegrała 
tylko o 0,1 sekundy.  W grupie „C” – Kobiece Drużyny Po-
żarnicze rywalizacja była bardziej wyrównana. Jednakże 
w końcowym rozrachunku najlepsza okazała się OSP w Ra-
szowej wyprzedzając drugą w klasyfikacji OSP w Zalesiu 
Śląskim. 
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze OSP współzawodniczyły 
w oparciu o międzynarodowy Regulamin CTIF. Zarówno w 
grupie dziewcząt jak i chłopców zwyciężyły drużyny OSP 
w Raszowej. Drugie miejsca przypadły MDP OSP w Zalesiu 
Śląskim. W grupie MDP chłopców na trzeciej pozycji znala-
zła się OSP w Leśnicy. 

Nagrodzono wszystkie zespoły uczestniczące w za-
wodach. Puchary, medale i nagrody rzeczowe dla MDP oraz 
dyplomy wręczyli Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy, 
dh Ryszard Golly – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-
Gminnego ZOSP RP i sędzia główny zawodów st. kpt. Da-
mian Glik z KP PSP w Strzelcach Opolskich. Nagrody ufun-
dowali Bank Spółdzielczy w Leśnicy i Gmina Leśnica. 
Na koniec zawodów uczestników poczęstowano tradycyjną 
strażacką grochówką. 

Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra organizacja 
zawodów. Z obowiązków gospodarza wzorowo wywiązały 
się jednostki OSP Lichynia i OSP Zalesie Śląskie. Osobisty 
wkład pracy w przygotowanie obiektu boiska do zawodów 
miał druh Bernard Smandzich – Wiceprezes Zarządu Od-
działu Miejsko-Gminnego, a zarazem sołtys wsi Łąki Koziel-
skie. Funkcję komendanta zawodów pełnił Komendant M-G 
ZOSP RP w Leśnicy dh Joachim Nowak. Starty oceniała ko-
misja powołana rozkazem Komendanta Powiatowego PSP 
w Strzelcach Opolskich pod przewodnictwem st. kpt. Damia-
na Glik. Dopisała licznie przybyła na zawody publiczność, 
która z zainteresowaniem obserwowała zmagania strażaków. 

 
Klasyfikacja końcowa zawodów: 

GRUPA „A” – Męskie Drużyny Pożarnicze 

 
GRUPA „C” – Kobiece Drużyny Pożarnicze 

 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Chłopców 

 
 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt 

 
   Jerzy Wojtala 

1.   OSP Raszowa I 94,10 pkt 

2.   OSP Raszowa III 101,66 pkt 

3.   OSP Raszowa II 110,66 pkt 

4.   OSP Zalesie Śląskie I 110,76 pkt 

5.   OSP Zalesie Śląskie II 113,31 pkt 

6.   OSP Czarnocin 123,94 pkt 

7.   OSP Łąki Kozielskie 124,63 pkt 

8.   OSP Wysoka 131,03 pkt 

9.   OSP Lichynia 137,82 pkt 

10.   OSP Leśnica 168,40 pkt 

1.   OSP Raszowa 120,79 pkt 

2.   OSP Zalesie Śląskie 126,90 pkt 

1.   MDP OSP Raszowa I 1036,62 pkt 

2.   MDP OSP Zalesie Ślą-
skie II 

1015,81 pkt 

3.   MDP OSP Leśnica 983,57 pkt 

4.   MDP OSP Lichynia 952,41 pkt 

5.   MDP OSP Raszowa II 934,57 pkt 

6.   MDP OSP Wysoka 927,28 pkt 

7.   MDP OSP Zalesie Ślą-
skie I 

920,91 pkt 

8.   MDP OSP Łąki Koziel-
skie 

899,72 pkt 

1.   MDP OSP Raszowa 1029,07 pkt 

2.   MDP OSP Zalesie Ślą-
skie 

1023,56 pkt 

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE OSP 

W niedzielę 15.06.2014 r. na stadionie w Oleśnie odbyły się wojewódzkie zawody sportowo-pożarnicze OSP wg regulaminu 
„na mokro”. W zawodach udział wzięły 22 drużyny z całego województwa. Jednostkę z Raszowej (Gmina Leśnica) reprezento-
wały cztery sekcje: Seniorzy (obrońca tytułu) oraz Kobieca Drużyna Pożarnicza.  
W klasyfikacji generalnej obie drużyny zajęły pierwsze miejsca, wykonując ćwiczenie bojowe oraz sztafetę w rewelacyjnych 
czasach. Dodatkowo sekcja czynna pobiła aktualny rekord Polski uzyskując czas bojówki 30,59 s.!!! Do tych zawodów przygo-
towywaliśmy się od lutego br., ale można spokojnie stwierdzić, że cały proces przygotowawczy do tego sukcesu to okres ponad 
12 lat. Ciągłe dążenie do perfekcji i "urywanie" kolejnych sekund pozwoliło na tak rewelacyjny wynik. 
Jako Prezes OSP Raszowa pragnę podziękować wszystkim kibicom i sponsorom, przede wszystkim Panu Burmistrzowi Łuka-
szowi Jastrzembskiemu, na którego pomoc zawsze możemy liczyć. Gratuluję zawodnikom i trenerom, zrobili kawał dobrej 
roboty, ciężka praca na treningach po raz kolejny się opłaciła. Po raz kolejny OSP Raszowa pokazała, że jest na szczycie swo-
ich możliwości! 
Obie drużyny OSP Raszowa zakwalifikowały się do zawodów krajowych, które odbędą się w przyszłym roku. 

Prezes OSP Raszowa Murlowski Marcin 
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INWESTYCJE W GEOPARKU 
Miejsce dawnego kamieniołomu wapienia i bazaltu w Górze Św. Anny zmienia się nie do poznania. Gmina Leśnica 
realizuje projekt pn. „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione w tym Natura 2000 na Górze 
Świętej Anny”. Wykonanie powierzono firmie ADAMIETZ Sp. z. o. o ze Strzelec Opolskich. Prace przebiegają 
zgodnie z harmonogramem. W każdy czwartek na budowie spotyka się rada budowy. Na bieżąco uzgadnia się szcze-
góły jak również rozwiązuje się problemy związane z realizacją inwestycji.  Inwestycja zakłada budowę i moderniza-
cję małej infrastruktury turystycznej  oraz szereg działań zapewniających funkcjonalność wybudowanej i zmoderni-
zowanej infrastruktury. Celem strategicznym zadania jest przywrócenie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych 
i ostoi gatunków na obszarach chronionych wraz z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różno-
rodności biologicznej poprzez ich zabezpieczenie przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów.  
Prace obejmują: 

1. Wykonanie robót niwelacyjnych oraz robót związanych z uporządkowaniem gospodarki wodami deszczowymi. 

2. Ustabilizowanie i biorekultywacja zbocza w celu wyeksponowania dwóch naturalnych ekosystemów: kamienio-
łomu oraz muraw kserotermicznych na zboczach. 

3. Budowa ścieżek, pełniących funkcje krajobrazowe i dydaktyczne. 

4. Wykonanie schodów terenowych. 

5. Uporządkowanie otoczenia wszystkich uskoków skalnych z odsłonięciem ich przełomów, ochroną bioróżnorod-
ności, wzmocnieniem enklaw, siedlisk oraz uzupełnieniem muraw. 

6. Wykonanie i montaż elementów małej infrastruktury turystycznej w celu zagospodarowania miejsc odpoczynku 
turystów. 

7. Wykonanie i montaż elementów informacyjnych i kierunkowych oraz tablic informacyjnych. 

8. Remont nawierzchni drogi z nieregularnego kamienia. 

9. Budowa platform widokowych. 
Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi i na terenie całego kamieniołomu. 

 
Planowany termin zakończenia inwestycji: 30 września 2014r., beneficjent: Gmina Leśnica, wartość projektu: 
2 726 246,68 PLN, wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 2 238 374,42 PLN 

 

      Pracownicy Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 

NOWY KLUB WIEJSKI W ŁĄKACH KOZIELSKICH 
Mieszkańcy sołectwa Łąki Koziel-
skie już niedługo będą korzystać 
z  wyremontowanego klubu. 
Obecnie trwają prace porządkowe 
i odbiorowe. Zadanie zrealizowa-
no przy dofinansowaniu w ramach  
programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. 
Ogólna wartość robót wyniosła 
1 300 000 zł, dofinansowania 
500 000 zł. 
Zakres prac obejmował kapitalną 

przebudowę budynku, w tym: 
1) roboty rozbiórkowe budynku sanitariatu, świetlicy i budynku gospodarczego; 
2) roboty ziemne; 
3) roboty konstrukcyjne: ściany, stropy, wieńce na ścianach, kanały wentylacyjne, spalinowe i dymo-

we, schody, dach; 
4) roboty wykończeniowe: ścianki działowe, posadzki, izolacje cieplne, tynki i okładziny, stolarka 

z oszkleniem, malowanie; 
5) roboty instalacyjne: elektryczne, odgromowe, alarmowe, wodno-kanalizacyjne, c.o. i c.w., wentyla-

cyjne i klimatyzacyjne; 
6) zagospodarowanie terenu: chodniki, krawężniki; 
7) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 
Mieszkańcy otrzymają do dyspozycji klub wiejski z pomieszczeniami, tj.: duża sala wielofunkcyjna 
ze sceną, szatnia, kuchnia z zapleczem, pomieszczenie sanitariatów, Rady Sołeckiej i biura DFK. Wo-
kół obiektu wykonano zagospodarowanie terenu.      Małgorzata Urbańczyk 
        Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Leśnicy przy  
ul. Brzegowej 5 

 Trwają prace remontowe na obiekcie realizowane przez firmę RAJBUD Rajmund Jegiołka z Leśnicy. Obecnie wy-
konuje się strop gęstożebrowy nad I piętrem oraz deskowanie schodów prowadzących na poddasze. Na poddaszu budynku 
powstaną dwa nowe mieszkania komunalne a mieszkania na I piętrze zostaną przebudowane i dostosowane do obowiązują-
cych przepisów budowlanych. Planowany termin zakończenia robót: 28.11.2014 r. 

Zakup i montaż bram garażowych w remizie OSP w Wysokiej 
 W wyniku umowy podpisanej z firmą ASTRUM-STAS Elżbieta i Roman Staś Spółka Jawna z Opola, w dniach 26-
27 czerwca zamontowano 2 bramy garażowe Hörmann w remizie OSP. Koszt bram łącznie wyniósł 29.500,00 zł. Członko-
wie straży we własnym zakresie wykonali instalację elektryczną oraz drobne prace tynkarsko-malarskie. 

Rozbudowa remizy OSP w Raszowej 
 Trwają prace projektowe rozbudowy remizy. W dniu 26.05.2014 r. odbyło się w urzędzie miejskim w Leśnicy spo-
tkanie, na którym przedstawiciele straży pożarnej z Raszowej oraz projektantka mgr inż. Ilona Giemza uzgodnili szczegóły 
projektu budowlanego i zatwierdzili koncepcję rozwiązań projektowych. Termin wykonania projektu budowlanego – 
30.09.2014 r. 

Termomodernizacja budynku klubu wiejskiego w Zalesiu Śląskim 
 Zakończono termomodernizację budynku klubu wiejskiego w Zalesiu Śląskim. Prace budowlane polegające na do-
ciepleniu ścian, wykonaniu tynków, wymianie parapetów oraz obróbek blacharskich wykonała firma BUD-MAR Marek 
Izbicki z Zalesia Śląskiego. Koszt prac wyniósł 50.921,42 zł. Zadanie realizowane było przez Towarzystwo Społeczno-
Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Andrzej Kosubek 
Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej  

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
sołectwa Łąki Kozielskie 

Gmina Leśnica przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki 

Kozielskie. Celem podjętej uchwały jest ujednolicenie i uporządkowanie polityki przestrzennej na tym terenie. Obo-
wiązujące miejscowe plany i ich rozdrobnienie skutkuje utrudnieniami w ich użytkowaniu, szczególnie dla osób spoza 

organów administracji. Niezbędne jest również dostosowanie zapisów planów do dokumentów wyższego rzędu, w tym 
zaktualizowanego planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, zgodnie z którym na terenie wsi 

wskazano np. jako zadanie celu publicznego realizację zbiornika małej retencji. Istotnym jest również możliwość 
stworzenia lokalnym przedsiębiorcom właściwych warunków rozwoju istniejących firm poprzez wprowadzenie zmian 
zapisów obowiązujących planów. 

Mieszkańców sołectwa Łąki Kozielskie i zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków do planu (pok. nr 
116). 

Jacek Czok 
Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 

W dniu 15 czerwca 2014 r. w Lichynii odbył się 
XXII Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej. Przedsię-
wzięcie zorganizowało Śląskie Stowarzyszenie Samorzą-
dowe we współpracy z Burmistrzem Leśnicy. Do konkursu 
przystąpiło 15 orkiestr dętych: 13 z województwa opol-
skiego oraz 2 z województwa śląskiego. Łącznie na scenie 
wystąpiło 542 muzyków. 

Jury w składzie: Krystian Gajda – Przewodniczący, Got-
fryd Włodarz, Tadeusz Widera postanowiło przydzielić 
następujące miejsca w następujących kategoriach: 

Orkiestry dorosłe: I miejsce: Orkiestra Dęta OSP Mech-
nica – Kamionka, II miejsce: Orkiestra OSP Węgry, 
Orkiestra Dęta Kotulin, Gminna Orkiestra Komprach-
cice, III miejsce: Orkiestra Dęta Łowkowice. Wyróżnie-
nie w tej grupie otrzymała Gminna Orkiestra Dęta w Ra-
dłowie.  

Orkiestry młodzieżowe: I miejsce Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta „Kaprys” z Boguszyc – Źlinic i Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta Camerata – Stare Budkowice, II miej-
sce Gminna Orkiestra Dęta Cisek, III miejsce zajęły Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice i Mło-

dzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy MGOK 
w Głogówku, zaś wyróżnienie otrzymała Orkiestra Dęta 
PSM I st. nr 2 w Kędzierzynie – Koźlu. 

Małe orkiestry: I miejsce: Ozi – Brass Orkestra,  
II miejsce Blaskapelle Świbie, 
III miejsce: OderBlassBand. 
Każda orkiestra otrzymała dyplom, puchar oraz nagrodę 

pieniężna, której wysokość uzależniona była od zajętego 
miejsca. 

Podczas obrad jurorów gościnnie wystąpiła Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta Leśnica. Przegląd zakończyła zabawa 
taneczna z zespołem SEMPRE. 

Przy realizacji zadania wsparcia organizacyjno-
technicznego udzielili: Urząd Miejski w Leśnicy, sołectwo 
Lichynia, Ochotnicza Straż Pożarna w Lichyni oraz Ochot-
nicza Straż Pożarna Wysoka.  

XXII Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej zrea-
lizowano dzięki dotacjom Ministra Administracji i Cy-
fryzacji, Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej 
Niemiec oraz Samorządu Województwa Opolskiego.  

Edyta Gola  

XXII Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej  
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ODNOWIONY  PLAC ZABAW 
Istniejący od lat 60-tych ubiegłego stulecia Przedszkolny plac zabaw w Lichyni otrzymał nowe elementy zabawowe. 
Od 2006 roku plac zabaw jest również dostępny dla wszystkich dzieci z całej miejscowości. Wiekowe już elementy zo-
stały wymienione na nowe. Dzieci jak i rodzice dziękują wszystkim, którzy zabiegali o to małe, a radosne przedsięwzię-
cie. Dziękujemy za to, że możemy się bezpiecznie bawić i korzystać z wypoczynku na odnowionym placu zabaw.  

Wdzięczne dzieci z rodzicami z Lichyni. 

Szanownym Jubilatom: 
Z okazji 92 rocznicy urodzin – Pani Oldze Rudol 
z Wysokiej oraz Pani Bronisławie Milczarek z Poręby. 

Z okazji 91 rocznicy urodzin – Pani Klarze Tinelt 
z Leśnicy.  

Z okazji 90 rocznicy urodzin – Pani Elżbiecie 
Jaworskiej z Leśnicy, Pani Marii Winkler z Lichyni 

oraz Panu Reinholdowi Bienia z Raszowej. 
Z okazji 85 rocznicy urodzin – Pani Annie Podolskiej, 

Panu Jerzemu Majsner oraz Panu Janowi Kozołup 
z Leśnicy, Pani Małgorzacie Przybyła i Pani Eugenii 

Kitowskiej z Zalesia Śląskiego oraz Panu Józefowi 
Golenia z Czarnocina. 

Z okazji 80 rocznicy urodzin – Siostrze Zakonnej 
Margarecie Neuhof, Pani Annie Mincer, Panu Karolowi 

Miske i Panu Joachimowi Kolonko z Leśnicy, Pani Marii 
Schoenhof i Pani Hildegardzie Goly z  Łąk Kozielskich, 

Pani Władysławie Zawojak i Panu Alfredowi Leszczyna z Zalesia Śląskiego, Pani Marii 
Strzelczyk z Lichyni, Pani Małgorzacie Tanwic z Poręby, Pani Emilii Klytta z Dolnej, Panu 

Johannesowi Ziegler z Raszowej, Panu Stanisławowi Chociejewskiemu z Góry Świętej Anny 
oraz Panu Alojzemu Zagrol z Raszowej 

Z okazji 25 – lecia pożycia małżeńskiego – Państwu Józefowi i Beacie Hadasik z Lichyni, 
Państwu Jerzemu i Barbarze Gola, Państwu Andrzejowi i Alicji Marek oraz Państwu 

Krystianowi i Grażynie Kuder z Leśnicy, Państwu Bernardowi i Gabrieli Plachetka 
z Krasowej, Państwu Krystianowi i Kornelii Markucik z Łąk Kozielskich, Państwu 

Krzysztofowi i Dorocie Janda z Wysokiej, Państwu Alfredowi i Annie Kociok z Czarnocina 
oraz Państwu Teofilowi i Beacie Guz z Dolnej, najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 

błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności, w imieniu własnym i wszystkich 
pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy, składa Burmistrz Leśnicy Łukasz 

Jastrzembski.  
 

Jubileusze dotyczą II kwartału 2014 r. 

Sporządziła Maria Wanglorz  Kierownik USC na podstawie akt  znajdujących się w Urzędzie stanu Cywilnego i Ewidencji 

Ludności 

 Rozstrzygnięto organizowany przez Dziennik Gazetę Prawną 
Ogólnopolski Ranking „Perły Samorządu”. Z tej okazji 22 czerwca 2014 r. 
w  Warszawie odbyła się uroczysta GALA PERŁY SAMORZĄDU. 

 Konkurs miał na celu wyłonienie najlepszych samorządów i wło-
darzy gmin w Polsce w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, do 100 
tys. mieszkańców, w gminach miejsko – wiejskich i w gminach wiejskich. 

 W rankingu wybierano miasta i gminy wyróżniające się szczegól-
nie działalnością w zakresie inwestycji, ochrony środowiska oraz turystyki, 
sportu i rekreacji. 

 W  kategorii gminy miejsko-wiejskie gospodarz naszej gminy 
Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski zajął 5 miejsce. 

Serdecznie gratulujemy !!!     RED. 

Ogólnopolski Ranking Perły Samorządu 
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Wieści z Zespołu Szkolno—Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim 
 Nadeszły upragnione wakacje. Za nami pracowity rok 
szkolny. Drugie półrocze to czas wielu konkursów przedmioto-
wych. Nasi uczniowie godnie reprezentowali szkołę, biorąc 
w nich udział i zdobywając wysokie miejsca: 
- Paulina Zeisig- III miejsce w Gminnej Olimpiadzie Matema-
tycznej klas I (op. p. K. Borguś), 
- Kinga Warzecha – II miejsce w Gminnej Olimpiadzie Mate-
matycznej klas II, 
- Zuzanna Nowak – III miejsce w ww. Olimpiadzie, 
- Daniel Wycisło – I miejsce w Gminnej Olimpiadzie Matema-
tycznej klas III oraz II miejsce w Powiatowej Olimpiadzie Ma-
tematycznej, 
- Michał Janiszewski – I miejsce w ww. Olimpiadzie oraz wy-
różnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym 
"KANGUR 2014", 
- Jacek Langer – II miejsce w Gminnej Olimpiadzie Matema-
tycznej klas III oraz wyróżnienie w "KANGURZE 2014". 
Uczniów klas II-III do konkursu przygotowywała p. L. Popław-
ska. 
 Nasza szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnym 
Fascynujący Świat Nauki i Technologii. W związki z tym ucz-
niowie realizowali dodatkowe zajęcia edukacyjne.16 kwietnia 
uczniowie klasy III, pod opieką prowadzących zajęcia - 
p. L. Popławskiej i p. M. Pientki urządzili "Festiwal pieroga". 
Był on elementem  ścieżki edukacyjnej - "Kuchnia od kuchni - 
dzieci uczą się gotować". Uczniowie przygotowywali ruskie 
pierogi. Następnie musieli odpowiednio przygotować stół i za-
stawę. Później degustowali swe potrawy. 
 Uczniowie klasy I i II realizowali ścieżkę dydaktyczną 
„Zakładamy klasowy ogródek”, by zdobyć sprawność „małego 
ogrodnika”. Nad jej prawidłową realizacją czuwały p. L. Po-
pławska i M. Pientka. Uczniowie  zapoznali się z zasadami za-
kładania ogrodu, rozwijali umiejętności ogrodnicze. Wiele ra-
dości sprawiło im układanie rebusów, zagadek, a także wykona-
nie szkicu ogródka przedszkolnego i założenie własnej uprawy. 
 Uczniowie klasy IV pod opieką p. B. Pospieschczyk 
i E. Janickiej realizowali ścieżkę edukacyjną "Skarby wokół nas 
- tworzymy mini-grę terenową". 
Zajęcia rozpoczęły się w marcu.  Uczniowie przygotowywali 
swoje gry terenowe. W tym celu zaplanowali trasę wycieczki, 
zaznaczyli ją na mapach. Przygotowali zadania, które łączyły 
wiadomości przyrodniczo – matematyczne oraz elementy ćwi-
czeń gimnastycznych. 
Zaprojektowali  dyplomy. Ustalili, w jaki sposób będą znako-
wać miejsca ukrycia zadań, w jaki sposób ukryją zadania. Wy-
braliśmy się na wycieczkę do pobliskiego Rezerwatu Przyrody 
„Boże Oko”, w którym postanowiliśmy przeprowadzić nasze 
podchody. Dzięki temu uczniowie mogli dokładnie zaplanować 
miejsca ukrycia „skarbów”.  
Gra terenowa przygotowana przez uczniów została przeprowa-
dzona w majowe, słoneczne przedpołudnie. Miejscem podcho-
dów był przepiękny Rezerwat Przyrody „Boże Oko”, położony 
na terenie Annogórskiego Parku Krajobrazowego. 
 Uczniowie klas V i VI realizowali ścieżkę W KRAI-
NIE ZIÓŁ I PRZYPRAW - TWORZYMY FIRMĘ OGRODNI-
CZĄ. 
Zajęcia odbywały się w szkole i w terenie. Uczniowie rozwią-
zywali zadania związane z hasłem „ZIELONA APTEKA”, 
wskazywali rośliny, które mają właściwości lecznicze, rozma-
wiali o tym, jak dawniej leczyli się ludzie i czy metody natural-
nego leczenia są również dziś stosowane w domach. 
Podczas realizacji ścieżki uczniowie w grupach planowali pracę 
nad projektem, ustalili, jakie zadania należy wykonać, by zało-
żyć firmę ogrodniczą, zaplanowali etapy wykonywania zadań, 
poznali rośliny o właściwościach leczniczych (wyszukiwali 
informacje w Internecie, poradnikach), gromadzili informacje 

o roślinach, gdzie występują, kiedy kwitną, co jest ich surow-
cem leczniczym oraz jakie mają działanie lecznicze, zorganizo-
wali wystawę produktów ziołowych – na wystawie znalazły się 
maści, kosmetyki, herbatki i lekarstwa ziołowe, książki i ulotki 
o tematyce ziołolecznictwa, zjedli zdrowe śniadanie przy zioło-
wej herbatce. 
Zgromadzone informacje o roślinach wykorzystali do stworze-
nia: 
a) plakatu na temat „Rośliny lecznicze” (gr. I) – plakat powie-
szono na korytarzu szkolnym, by uczniom z innych klas rów-
nież przybliżyć temat, 
b. prezentacji multimedialnej (gr. II) , 
c. albumu „Rośliny lecznicze” (gr. III). 
Oprócz tego uczniowie badali rynek i wyszukiwali w Internecie 
firmy ogrodnicze na Opolszczyźnie – dzięki temu zadaniu mo-
gli poznać zapotrzebowanie na rynku,  poznali zasady tworze-
nia dobrego biznesplanu, podjęli decyzję, w którym miejscu 
założą ogródek, by harmonizował z otoczeniem szkoły, zapro-
jektowali ogródek w skali na kartkach papieru – musieli tu wy-
korzystać zdobytą wcześniej wiedzę o roślinach leczniczych 
oraz wykazać się wrażliwością estetyczną.  
Następnie uczniowie wspólnie wybrali ich zdaniem najciekaw-
szy projekt ogrodu, który postanowili zrealizować. Grupa, któ-
rej projekt wygrał, otrzymała dyplom. 
Wspólnie napisali biznesplan. Tworząc go, przeglądali najcie-
kawsze i najtańsze oferty zakupu nasion, sadzonek oraz sprzętu 
ogrodniczego, by dokonać analizy kosztów. Podzielili się obo-
wiązkami, wypełnili TABELĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI.  
Kolejnym krokiem było założenie ogródka. Ostatnim działa-
niem realizacji projektu była ewaluacja dokonanych zadań. 
Przy ziołowym chłodzącym napoju i ognisku dokonano ewalua-
cji . 
  24 kwietnia uczniowie klasy czwartej: Tomasz Langer, 
Mateusz Barteczko i Zuzanna Goldberg reprezentowali naszą 
szkołę w „Mini Olimpiadzie Wiedzy Przyrodniczej". Tomek 
zajął w niej wysokie miejsce w pierwszej dziesiątce.  
Olimpiada odbyła się w Domu Pielgrzyma na terenie Parku 
Krajobrazowego „Góra Św. Anny”. Udział powiązany był 
ze wspólnym oglądaniem filmu o tematyce przyrodniczej 
oraz spacerem po parku krajobrazowym. Wszyscy wzbogacili 
swoją wiedzę, nabyli nowego doświadczenia a także otrzymali 
atrakcyjne nagrody. 
  W maju pod kierunkiem p. E. Janickiej i B. Pospiesch-
czyk uczniowie przygotowali krótki apel oraz prezentację mul-
timedialną poświęconą patronowi szkoły -  Józefowi Wilkow-
skiemu. Prezentacji towarzyszyły piosenki o powstaniach ślą-
skich wykonane przez uczniów klasy V. 
Druga część apelu natomiast była poświęcona kanonizacji Jana 
Pawła II. Uczniowie klas II i V przedstawili scenki z życia na-
szego papieża oraz zaśpiewali kilka piosenek. Nad wszystkim 
czuwała katechetka - p. M. Gruszka. 
 15 maja nasi uczniowie wzięli udział w VIII Sejmiku 
Ekologicznym zorganizowanym przez szkołę podstawową 
z Leśnicy. W związku z tą imprezą odbyły się konkursy o tema-
tyce ekologicznej, w których chętnie wzięliśmy udział. 
Uczennica klasy V - Natalia Baran zajęła III miejsce w Powia-
towym Konkursie Piosenki Ekologicznej (op. E. Janicka), Zu-
zanna Nowak z klasy II w kategorii klas I- III zdobyła w tym 
konkursie II miejsce (op. p. M. Pientka). 
  Dla młodych literatów odbył się Gminny Konkurs 
Literacki "PRZYRODA - EKOLOGIA - RUCH - ZDROWIE". 
Weronika Ogaza z klasy V zajęła w nim II miejsce, a Agniesz-
ka Poloczek otrzymała za swój wiersz wyróżnienie. 
Osoby interesujące się fotografią wzięły udział w Gminnym 
Konkursie Fotograficznym. Bardzo ucieszył nas sukces Heleny 
Macha, uczennicy klasy V, która za piękne zdjęcie okolic Czar-



 

 

STR. 7 NUMER 2/2014 

Czerwcowe wspomnienia z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej 

nocina uplasowała się na I miejscu. Marzena Gruszka dostała wyróżnienie. 
 W maju z inicjatywy p. T. Florek uczniowie klasy IV i VI wzięli udział w bardzo ciekawych zajęciach przyrodni-
czych na terenie Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny". W siedzibie parku wysłuchali prelekcji, dzięki której dowiedzieli 
się wielu ciekawostek geologicznych i przyrodniczych. Później pieszo udali się do Rezerwatu Przyrody "Boże Oko", w którym 
odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek. Takie lekcje w terenie zawsze podobają się uczniom i dostarczają wiele niezapo-
mnianych wrażeń. 
 W czerwcu p. I. Banaś zorganizowała Konkurs Piosenki Angielskiej, który cieszył się popularnością głownie wśród 
dziewczyn. Repertuar przez nie przygotowany był bardzo bogaty, a wykonanie zachwyciło jury. 
  W okresie od 10 do 17 czerwca uczniowie klas III, V i VI przebywali na zielonej szkole w pięknej nadmorskiej miej-
scowości Łazy. Dla niektórych dzieci był to pierwszy kontakt z Morzem Bałtyckim. Choć pogoda nie zawsze dopisała, wszy-
scy wrócili pełni wrażeń i nowych doświadczeń. 
 21 czerwca w Lichyni odbył się VII Piknik Rodzinny zorganizowany przy współpracy z Kołem TSKN, Radami So-
łeckimi oraz OSP z Zalesia Śl. oraz Lichyni. Uczniowie oraz przedszkolaki przygotowały urozmaicony program artystyczny. 
Atrakcją była loteria fantowa, przejażdżki bryczką, pokazy pierwszej pomocy przygotowane przez strażaków. Nie brakło pysz-
nych kiełbas z grilla oraz ciast upieczonych przez mamy. 
 W ostatnim tygodniu nauki uczniowie klas I-III wzięli udział w warsztatach z języka niemieckiego, które łączyły 
w sobie zabawy językowe oraz działalność plastyczną. Nagrody oraz materiały plastyczne  ufundowało Koło TSKN. 
 Jak co roku odbył się finał Szkolnego Konkursu Ortograficznego dla klas IV-VI. Tytuł Szkolnego Mistrza Ortografii 
zdobył uczeń klasy VI – Adrian Ciupka. 
 Samorząd Uczniowski podsumował konkurs na najlepszą klasę w szkole. W klasach I-III wzięto pod uwagę procento-
wą ilość wyróżnionych uczniów, w kl. IV-VI średnią klasową. Tytuły najlepszych zdobyły klasy I i V. Uczniowie otrzymali 
dyplom oraz słodką niespodziankę. 
  Przed nami wakacje. Życzymy wszystkim, by bezpiecznie i miło spędzili ten czas. 
                       W imieniu dyrekcji, nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów 
                                                                                                                                            E. Janicka 

Wieści z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim—dok. ze str. 6 

  Zakończył się rok szkolny 2013/2014. Za nami miesiące intensywnej pracy, zdobywania wiedzy i ważnych umie-
jętności. Jest nam miło poinformować, że po raz kolejny uczniowie naszej szkoły uzyskali znakomity wynik ze sprawdzianu 
szóstoklasisty - 29,5 punktów. Rezultat ten został określony w tzw. skali staninowej jako: "stanin 8 - bardzo wysoki" . 
Warto wspomnieć, że skala staninowa określa wyniki od 1 (stanin najniższy) do 9 (stanin najwyższy). Zatem nasza szkoła 
znalazła się w gronie 7% szkół w Polsce i 4,3% w województwie opolskim, które uzyskały tak wysoki wynik jak my! Paweł 
Hadaschik (40/40 p.) oraz Wiktor Mrozek (39/40 p.) zasługują na szczególną pochwałę, gdyż to właśnie oni wyróżnili się 
na tle klasy. Jesteśmy dumni z wszystkich naszych wychowanków, którzy po raz kolejny uzyskali najlepszy wynik w gmi-
nie. 

  W czerwcu odbyła się w naszej szkole z niecierpliwością oczekiwana przez uczniów IV Noc Pełna Wrażeń. Za-
bawa rozpoczęła się wspólnymi podchodami (prowadzonymi w 6 grupach na terenie całej Raszowej, pod opieką nauczycie-
li oraz  rodziców), w urządzaniu których jesteśmy już ekspertami. Po wyczerpującej zabawie uczestnicy udali się na smacz-
ny posiłek do restauracji "Spichlerz". Następnie Tomasz Szwed - prezes fundacji ProAktywni wraz ze swoim synem zapro-
sił wszystkich na warsztaty Speed Stacks dla początkujących. Dzieci dały się porwać tej intelektualnej rozrywce i wytrwale 
ćwiczyły układanie plastikowych kubeczków na czas. Po wieczornej toalecie, przygotowaniu posłań do spania uczniowie 
podzieleni zostali na  grupy. Później wraz z opiekunami, w ciemnościach, mając do dyspozycji tylko latarki, pokonywali 
różne stacje z zadaniami do rozwiązania. Po szkole krążyła czarownica, która miała przygotowane dla uczestników specjal-
ne zadanie. O godzinie 24:00 ochotnicy zebrali się w klasie języka polskiego, gdzie przy blasku świec wysłuchali legend 
i opowieści z dreszczykiem. Następnie nieliczni uczniowie poszli spać na salę gimnastyczną, a reszta oglądała filmy. Naj-
wytrwalsi zasnęli około godziny trzeciej nad ranem, natomiast  nasze "ranne ptaszki" wstały już o szóstej. Po porannej toa-
lecie uczniowie przygotowali wspólne śniadanie, posprzątali po sobie szkołę i ....udali się na odpoczynek do domu. Dzięku-
jemy naszym absolwentkom -  Anecie i Małgosi Polaczek, Paulinie Sędziak oraz rodzicom naszych uczniów za zaangażo-
wanie i bezinteresowną pomoc w czasie tej długiej nocy. 

  W dniach od 10 do 17 czerwca uczniowie naszej placówki wraz z opiekunami pojechali na zieloną szkołę do Łaz 
- pięknej nadmorskiej miejscowości, słynącej ze swych walorów klimatycznych. Pogoda dopisywała, więc dzieci miło spę-
dzały czas na plaży grając w gry, budując zamki z piasku i opalając się. W piątek, po śniadaniu podopieczni pojechali 
do Koszalina, by zapoznać się z warunkami odbywania służby wojskowej w 3 Pułku Przeciwlotniczym. Wizyta była okazją 
do obejrzenia sprzętu wojskowego, sprawdzenia własnych sił w składaniu i rozkładaniu broni. Ze szczególnym zaintereso-
waniem spotkały się ćwiczenia strzeleckie, w których wzięli udział nasi uczniowie. Uczestnicy zielonej szkoły pojechali 
również do Parku Wodnego w Darłówku, gdzie pod czujnym okiem opiekunów i ratowników spędzili miło czas w wodzie 
i na zjeżdżalniach.  

  Uczniowie w pełni korzystali z atrakcji oferowanych przez właściciela ośrodka: bawili się na placu zabaw, grali 
w piłkarzyki, piłkę siatkową, nożną i tenisa stołowego. Ogrom sił oraz chęci do pracy i zabawy dostarczały im posiłki – 
szczególnym uznaniem cieszył się „szwedzki stół” pełen zdrowej żywności. W ramach realizacji programu zajęć prowadzo-
ne były m.in. działania profilaktyczne. Codziennie ponad czterdzieścioro dzieci niepostrzeżenie budowało swój system war-
tości i utrwalało zasady savoir vivre’u. Na zakończenie pełnego wrażeń pobytu wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i drobne upominki ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Leśnicy. Odbyło się również pożegnalne ognisko ubarwione 
humorystycznymi występami uczniów. 

  Wszystko co dobre kiedyś się kończy, tak jak i wyjazd integracyjny. Mamy nadzieję, że za rok znowu pojedzie-
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Wieści ze Szkoły Podstawowej w Leśnicy 

Czerwcowe wspomnienia z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej  - dok. ze str. 7 

my do Łaz. Dziękujemy Burmistrzowi Leśnicy - Łukaszowi Jastrzembskiemu, Bankowi Spółdzielczemu w Leśnicy oraz fir-
mie Decapol za dofinansowanie zielonej szkoły. Dzięki ich dobroci mogliśmy przeżyć niezapomniane chwile nad pięknym 
Bałtykiem. 

19 czerwca br. w Raszowej odbył się Festyn Rodzinny. Imprezę rozpoczął występ uczniów naszej szkoły. Chłopcy i dziewczę-
ta tańczyli w rytm znanych utworów muzycznych lub samodzielnie śpiewali popularne piosenki. Nie zabrakło również mono-
logów i skeczy w gwarze śląskiej. Publiczności bardzo podobał się gościnny występ grupy tanecznej Entropia. Wszyscy 
z podziwem patrzyli na poruszające się z wdziękiem tancerki. Na festynie nie zabrakło również zabaw dla rodziców i ich po-
ciech, do których przygrywał zespół "Hades". Warto zaznaczyć, że organizatorami imprezy byli pani sołtys Maria Reinert, 
Rada Sołecka, Grupa Odnowy Wsi Raszowa przy współpracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej oraz Restauracja 
"Spichlerz". Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji festynu.    
     

       Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej 
         Iwona Pawlus 

 Kończy się rok szkolny 2013/2014.  Rok otwarty na wyzwania wynikające z szybkiego rozwoju cywilizacyjnego. 
W dalszym ciągu wdrażaliśmy nową podstawę programową, stosując  aktywizujące metody pracy  odpowiadające na zmienia-
jące się potrzeby uczniów. Odpowiadając na  nowe wyzwania, upowszechnialiśmy nowoczesne technologie informacyjno-
komunikacyjne   mające  na  celu usprawnienie  organizacji pracy i komunikacji między szkołą, uczniem i rodzicami (dziennik 
elektroniczny, portal wirtualnej szkoły). Uczniowie, nauczyciele a nawet rodzice aktywnie uczestniczyli w różnych for -
mach aktywności ruchowej poprawiając kondycję fizyczną i propagując zdrowy tryb życia w ramach ogłoszonego przez Mini-
stra Edukacji Narodowej roku szkolnego 2013/2014 – „Rokiem Szkoły w Ruchu”. Szereg działań wpisujących się w ideę tego 
Programu w różnych formach oraz w ramach akcji „Ćwiczyć każdy może” zaowocowała  przyznaniem SP w Leśnicy tytułu 
Szkoły w Ruchu.   
 15 maja byliśmy organizatorami,  pod patronatem pana Burmistrza Leśnicy, VIII Regionalnego Sejmiku Ekologiczne-
go pod hasłem „Przyroda-Ekologia-Ruch-Zdrowie”. Patronat medialny – Strzelec Opolski. 400 uczestników, w tym ucznio-
wie szkół i przedszkola z terenu Gminy Leśnica i z Gminy Izbicko, rodzice, mieszkańcy oraz wielu wspaniałych gości – przed-
stawicieli instytucji działających w obszarze przyrody, ekologii  i zdrowia na terenie całego województwa. Były finały Gmin-
nych Konkursów Ekologicznych: Literackiego, Fotograficznego, prezentacje laureatów, nagrody, wystawy zdjęć, pre-
zentacje artystyczne szkół i przedszkola, aerobik, degustacje zdrowej żywności. Był finał IV Powiatowego Festiwalu Piosenki 
Przyrodniczo-Ekologicznej. Niezwykle atrakcyjne były profesjonalnie prowadzone przez gości warsztaty tematyczne 
dla całej młodzieży szkolnej . Szeroko rozumiana edukacja ekologiczna, przyrodnicza, zdrowotna i globalna. Dzielimy się swo-
imi umiejętnościami i upowszechniamy wartości proekologiczne i prozdrowotne wśród dzieci i dorosłych.  
 Uczniowie naszej szkoły brali udział w wielu akcjach sportowych oraz uczestniczyli   w licznych zawodach na szcze-
blu szkoły, gminy, powiatu oraz województwa zdobywając wiele sukcesów.  23 maja włączyliśmy się do Ogólnopolskiej Akcji 
„Polska Biega”. W akcji udział wzięli gospodarze, czyli uczniowie leśnickiej Szkoły Podstawowej, maluchy z Ochronki im. 
Edmunda Bojanowskiego  w Leśnicy, przedszkolaki z Publicznego Przedszkola im. Braci Grimm w Leśnicy oraz uczniowie 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim. Odbyła się także runda honorowa dla nauczycieli, opiekunów i rodzi-
ców. Najlepsi zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, jednak nie zajęte miejsca, a dobra zabawa  i ruch były głównym ce-
lem akcji. 
 Trzynastego czerwca uczniowie oraz rodzice mogli zmierzyć się w rywalizacji sportowej podczas festynu sportowo- 

rekreacyjnego „Szkoła w Ruchu - Święto Rodzinki” w parku miejskim w Leśnicy organizowanym przez naszą szkołę z ini-

cjatywy uczniów, rodziców i nauczycieli. Klasy I-III  rywalizowały w wyścigach rzędów natomiast IV-VI w obwodzie stacyj-

nym. Zarówno rodzice jak i uczniowie stanęli na wysokości zadania i wszyscy aktywnie uczestniczyli w konkurencjach sporto-

wych doskonale się przy tym bawiąc.  Na wcześniej przygotowanym boisku odbyły się  mecze piłki siatkowej pomiędzy cztere-

ma drużynami: uczniowie, uczennice, rodzice, pracownicy szkoły. Po ciężkim i wyrównanym boju zwyciężyła drużyna 

uczniów. Wszyscy zawodnicy otrzymali medale oraz pamiątkowe dyplomy i statuetki. Spotkanie było okazją do prezentacji 

talentów artystycznych uczniów szkoły – taniec, wiersz, piosenka, kabaret okazały się atrakcjami wieczoru. Słodkości przygo-

towane przez rodziców, grill i kiełbaski pieczone na ognisku przygotowanym przez RR szkoły zaspokoiły apetyty uczestników. 

Festyn zakończyła wspólna zabawa zorganizowana przez Radę Rodziców.  

 W dniach od 21 do 23 maja 2014 roku grupa 36 uczniów  wraz z opiekunami B. Górną, B. Cyron, N. Szpylma, 
K. Pogodzik i G. Kaletka udała się  w ramach projektu Dzieci Europy  do zaprzyjaźnionej gminy partnerskiej Crostwitz 
w Niemczech. Pierwszego dnia pobytu uczestnicy zwiedzili Drezno, gdzie podziwiali zabytki architektury barokowej 
stolicy Saksonii. Duże wrażenie wywarło na uczniach multimedialne Muzeum Higieny.  
Drugiego dnia mieli okazję poznać elementy kultury i tradycji mniejszości serbołużyckiej. Wzięli udział w zwyczajowym oba-
leniu drzewka majowego i wyborze Królowej Maja. Po słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców miejsco-
wej szkoły, gospodarze zaprezentowali program artystyczny. Również uczniowie z Leśnicy przedstawili przygotowane przez 
siebie występy. Po południu udali się na objazdowe zwiedzanie okolicy oraz do miasta Bautzen, które również zachwyciło ich 
swoim urokiem i historią.  W piątek odwiedzili szkołę w Crostwitz. 
Ostatni dzień wycieczki spędzili bardzo aktywnie w parku wodnym „Tropical Island”. Wszyscy uczestnicy wycieczki ser-
decznie dziękują władzom gminy Crostwitz za zaproszenie i gościnność, a panu Burmistrzowi Łukaszowi Jastrzembskiemu 
oraz pani Dyrektor Banku Spółdzielczego w Leśnicy za finansowe wsparcie wyjazdu. 
 W piątek po Bożym Ciele  w ramach innowacji pedagogicznej wdrożonej przez K. Kozołup odbyła się wycieczka 

rowerowa dla klas szóstych „Szlakiem drewnianych kościołów”. Rowerzyści odwiedzili 3 drewniane barokowe kościółki 



 

 

NUMER 2/2014 STR. 9 

należące do parafii Klucz: Kościół Św. Elżbiety Węgierskiej w Kluczu, Kościół Św. Marii Magdaleny w Zimnej Wódce i Kościół 

Matki Boskiej Śnieżnej w Olszowej. Po zwiedzeniu kościółków uczestnicy wyprawy udali się na plebanię w Dolnej, gdzie w pięk-

nym ogrodzie przykościelnym mogli odpocząć przy ognisku oraz rozegrać mecze piłki siatkowej. Łącznie młodzież przejechała 

35 kilometrów ale pomimo długiej trasy wszyscy byli bardzo zadowoleni z wycieczki.  

 Wieczorem  6 czerwca 2014 r. na terenie Raszowej oraz Parku Wiejskiego w Raszowej odbyły się warsztaty matematycz-
ne zorganizowane przez J .Bilińską i G.Lubczyk. Wzięli w nich udział uczniowie klas V-VI SP w Leśnicy. Cieszyły się dużym 
zainteresowaniem i wykazały umiejętność korzystania przez uczniów ze zdobytej wcześniej wiedzy matematycznej.  Organizowane 
były w formie podchodów ze stacjami zadaniowymi. Uczniowie musieli popisać się umiejętnością rozwiązywania prostych zadań 
obliczeniowych podanych w formie krzyżówek czy wykreślanek oraz zadań tekstowych osadzonych w kontekście praktycznym. 
Warsztaty wzbudziły zainteresowanie zarówno wśród uczniów jak też nauczycieli – opiekunów do tego stopnia, iż postanowiono 
kontynuować tę formę nauki poprzez zabawę w przyszłym roku. 
  W ramach projektu dofinansowanego ze środków UE  „Fascynujący Świat Nauki i Technologii” uczniowie 
klas IV-VI uczestniczyli w sześciogodzinnych warsztatach w Teatrze Lalki i Aktora w Opolu. Uczniowie zobaczyli spektakl, 
uczestniczyli w warsztatach, podczas których poznali historię teatru, podstawy sztuki teatralnej oraz przekonali się jak ważną rolę 
na scenie odgrywają rekwizyty teatralne, maski i lalki. Warsztaty pozwoliły na rozwijanie kreatywnego myślenia, pobudzenie wy-
obraźni uczniów, ukierunkowanie na rozmowę, dociekanie, analizowanie, eksperyment, zabawę, a przede wszystkim na chęć bliż-
szego poznania otaczającego świata, zgłębienia potencjału regionu w celu lepszego utożsamienia się z nim. Każdy uczeń miał szan-
sę odkryć swoje pasje, rozwinąć zainteresowania. 
W dniach 23 i 24 czerwca przyjechało do nas Mobilne Planetarium Astronomiczne  „ORION”. Uczniowie klasy I - VI mieli okazję 
do poszerzenia swojej wiedzy i odbycia cudownej podróży w niezwykły świat astronomii. W 5 metrowej kopule zajęcia prowa-
dzono na leżąco (co na szkolnych lekcjach jest odległym jak kosmos marzeniem). Uczniowie  obserwowali zjawiska astronomiczne 
i przyrodnicze zachodzące na niebie, poznawali prawa fizyczne rządzące ruchem ciał niebieskich. Poznali tajemnice budowy Ukła-
du Słonecznego oraz jego elementów. Mogli zrozumieć zjawiska związane z dobowym i rocznym pozornym ruchem Słońca 
po niebie, porami roku oraz fazami Księżyca. Wzbogacili swoją wiedzę na temat lotów kosmicznych oraz teleskopów znajdujących 
się w przestrzeni kosmicznej Po wyjściu z kopuły wszyscy uczestnicy pokazów byli pod dużym wrażeniem.  
 W naszej szkole sięgamy po różne środki przekazu. Przykładem tego jest przygotowanie audycji pt. „Misterium o Męce 
Pana Jezusa” przez uczniów klasy IV a z wychowawczynią Iwoną Romanowską z okazji Świąt Wielkanocnych. Inną formę dzia-
łalności teatralnej stanowi występ naszego szkolnego kabaretu składającego się z uczniów klas IV, którzy na Pikniku Rodzinnym 
w leśnickim parku oraz na imprezie środowiskowej z okazji Dnia Ojca wystawili przedstawienie o intrygującym tytule „Walka płci 
czyli etiudy kabaretowe”. Czwartoklasiści brali również udział w wycieczce do Zatorlandu, gdzie zwiedzili park dinozaurów, 
owadów o ogromnych gabarytach i krainę mitologii, po czym obejrzeli film w technologii 7D oraz odpoczęli w pełnym atrakcji 
lunaparku.     
 Niezwykle atrakcyjną formą edukacji była Zielona szkoła w Białym Dunajcu. Dzieci (45 uczniów  klas  II a, IIIa i III b 
z opiekunami K. Pogodzik, G. Kaletka, B. Kozłowską i K. Kwoczała) zwiedziły Wadowice, Zakopane, były w Rabkolandzie, base-
nach termalnych w Białce Tatrzańskiej, na Gubałówce, Morskim Oku i w kopalni soli w Wieliczce. Uczestnicy dziękują panu Bur-
mistrzowi za finansowe wsparcie realizacji projektu edukacyjnego. 
 Klasy III a, III b wyjechały na wycieczkę do Częstochowy połączonej z warsztatami rękodzieła w „Osikowej Dolinie”. 
 Konkurs czytelniczy dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Leśnicy „Czy znasz wiersze Juliana Tuwima?”  

W związku z  60 rocznicą śmierci Juliana Tuwima oraz „Rokiem Tuwima” ogłoszonym przez Sejm Rzeczypospolitej Polski pani 

M. Wróbel zorganizowała w klasach I-III konkurs czytelniczy pod hasłem „Czy znasz wiersze Juliana Tuwima?”.  

Wyniki konkursu: Klasa I a - I miejsce,  I b – II,  II a – I, II b - I , III b - I , IIII a- II miejsce  

  Nasi szkolni sportowcy w tym roku szkolnym  reprezentowali naszą szkołę  aż w  22 zawodach sportowych w różnych 
dyscyplinach sportowych.  Z wszystkich zawodów przywozili wiele dyplomów i medali.  Największe uzyskane sukcesy: 

IV m sztafeta 4x 100m chłopców na Indywidualnych Mistrzostwach Województwa w Opolu 

V m bieg na 600m na Indywidualnych Mistrzostwach Województwa w Opolu -Miłosz Wojciechowski 

VIII m w pchnięciu kulą na Indywidualnych Mistrzostwach Województwa w Opolu -Iwona Gola 

I m w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Siatkowej „Kinder+Sport”-etap powiatowy 

II m w Półfinale Wojewódzkim w Piłce Siatkowej 

 Uczniowie  naszej szkoły wzięli udział w  Ogólnopolskim Konkursie Technologii Informacyjnej TIK TAK 2014, 
na 726 szkół biorących udział nasza szkoła zajęła 58 miejsce. Celem konkursu było: rozwijanie zainteresowań informatycznych 
i przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie,  sprawdzenie własnej wiedzy i umiejętności, 
wyłanianie i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań informatycznych.  
  Sukcesem zakończył się udział ucznia kl. VI b w Opolskim Konkursie Technologii Informacyjnej organizowanym przez 
RCRE w  Opolu - Dariusz Fesser  w  eliminacjach wojewódzkich zdobył II miejsce, w finale wojewódzkim zajął III miejsce i zdo-
był tytuł finalisty.  
 W uznaniu za największe sukcesy w SP w Leśnicy w roku 2013/2014 rozdano Leśnickie Orły w czterech kategoriach:  
NAUKA- Paulina Pospieschczyk, SUKCES ROKU -  Dariusz Fesser, SPORTOWIEC ROKU – Miłosz Wojciechowski, PRACA 
SPOŁECZNA- Szkolne Koło Regionalne 
Gratulujemy. 
  Za trud związany z przewodnictwem i  troskliwym wsparciem w poznawaniu świata, odkrywaniu  możliwości i talentów  
dzieci serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. To Państwo jesteście często cichymi współautorami  sukcesów uczniów. 
Wyrazy wdzięczności kieruję do wszystkich Państwa - sympatyków i przyjaciół szkoły, przedstawicieli społeczności lokalnej, jed-

nostki samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i wszystkich osób, które rozumieją, wspierają i podejmują wyzwania 

dla budowania nowoczesnej oferty edukacyjnej naszej szkoły. 

Wszystkim życzę wspaniałych wakacji i udanego wypoczynku.     Barbara Górna 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśnicy 
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Gorące miesiące 
              Ostatnie trzy miesiące nauki w Publicznym Gimnazjum im. „św. Franciszka z Asyżu” w Leśnicy obfitowały 
w wiele ciekawych działań  edukacyjnych. 
             W kwietniu 82 uczniów naszej szkoły  pod opieką 7 nauczycieli pojechało na bezpłatną , dwudniową  
wycieczkę do Drezna w ramach projektu „Dobry wybór leśnickich gimnazjalistów”. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili 
zabytki miasta oraz Manufakturę Volkswagena, która wzbudziła duże zainteresowanie - zwiedzający  mogli 
obserwować składanie na indywidualne zamówienia najdroższego modelu tej marki. Zaciekawienie wzbudziło również  
interaktywne „Muzeum Higieny”. 
              Kwiecień to także egzamin gimnazjalny, do którego przystąpiło 79 uczniów. Efekty poznaliśmy  18 czerwca 
tego roku. Szkoła osiągnęła dobre wyniki- powyżej średniej wojewódzkiej. Rewelacyjnie spisała się kl. IIIa- 
dwujęzyczna, osiągając z j. polskiego-  83,7 %  (o 17, 8 wyżej od  średniej woj.), historii -  64,9  %(  7,1 %   wyżej od  
średniej woj.) ,  matematyki -   64,5 ( 18, 6% wyżej od  średniej woj.), przedmiotów przyrodniczych : biologii, chemii, 
geografii, fizyki -  57,6 %( 6,5 %  wyżej od  średniej woj.), języka niemieckiego -95,2 (29,6 %   wyżej od  średniej 
woj.),  j. angielskiego - 75 %( 6,9 %) wyżej od  średniej woj.). 
            W maju 2014 roku gościliśmy naszych przyjaciół  z Hirschaid w Bawarii. To już 5 rok naszych wzajemnych 
kontaktów. Młodzież  zamieszkała w domach  naszych uczniów, brała udział w wycieczkach  do Góry Św. Anny, 
Opola i Krakowa. Spotkała się także z Burmistrzem Leśnicy - panem Łukaszem Jastrzembskim. W czerwcu nasi 
uczniowie pojechali do Niemiec pod opieką pani E.Kilisz i pana W. Bednarka. Zwiedzili Hirschaid, Bamberg, 
Norymbergię, byli na lekcjach w Realschule w Hirschaid. Szkoła pozyskała na wymianę  środki  w wysokości 6395 zł. 
z Fundacji Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie. Również Burmistrz Leśnicy dofinansował wyjazd 
do Niemiec na kwotę 3068 zł.. 
             W ostatnim miesiącu nauki cała społeczność uczniowska- 217 uczniów pod opieką 24 nauczycieli pojechała  
do Pokrzywnej na dwudniowe warsztaty z profilaktyki uzależnień. Tam  odbyły się zajęcia z panią psycholog 
i rozgrywki sportowe, spacer nordic walking oraz wejście na Kopę  Biskupią. Cały wyjazd: noclegi z wyżywieniem 
oraz transport to udział własny gminy w projekcie „Dobry wybór leśnickich gimnazjalistów”, dofinansowanego  ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to 192992,50, w tym udział gminy-  28798,87 zł. 
             Projekt to 840 godzin dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z j. polskiego, matematyki, fizyki, 
chemii, geografii i biologii, 240 godzin zajęć specjalistycznych: logopedycznych, rewalidacyjnych i korekcyjno- 
kompensacyjnych. To także spotkania z psychologiem, wspomniany wcześniej wyjazd do Pokrzywnej i wycieczka do 
Drezna. Istotne również były zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- koła zainteresowań: polonistyczne, 
matematyczne, informatyczne, językowe, techniczne, ekologiczne i biznesu. Dużym zainteresowaniem wśród uczniów 
cieszyły się warsztaty naukowe: ekologiczno- chemiczne w Górze Św.  Anny, biologiczno- geograficzne w Parku 
Wiejskim w Raszowej , polonistyczno- krasomówcze , techniczne   i informatyczne oraz doradztwo zawodowe, w tym 
wyjazdy do szkół ponadgimnazjalnych i zakładów pracy. 
             Ostatnie dni nauki  w szkole były „gorące”, nie tylko z powodu aury. To czas całorocznych podsumowań : 
37 uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem, 27- Nagrody Burmistrza. Prymusem Szkoły został Łukasz Kocur, 
który osiągnął najlepszy wynik egzaminu i wysoką  średnią w nauce. Szkoła przyznaje także nagrody – Laury w kilku 
kategoriach : nauka- za najwyższą  średnią- W. Ziegler- 5,25; sukces- D. Ludwig za III miejsce w Ogólnopolskim   
Konkursie   Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów w Warszawie ; praca społeczna-  Weronika Strzyżewska i sport- 
Marta Mikołaszek. Niestety aż 10 uczniów będzie musiało powtórzyć  klasę, 8 ma szansę poprawić oceny na 
egzaminach poprawkowych. Mam nadzieję, że im się to uda. 
              Dziękuję  wszystkim Pracownikom szkoły i Rodzicom, Kierownikowi GZO w Leśnicy- pani A. Nowak za  
owocną współpracę, Burmistrzowi Leśnicy za życzliwe wsparcie naszych działań i otwartość na  potrzeby Publicznego 
Gimnazjum w Leśnicy. Wszystkim życzę udanych wakacji i urlopów. 
 
 

Monika Kłosek- Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Leśnicy 

Znany i nieznany Euroregion Pradziad 
 Gmina Leśnica zrealizowała projekt pn. „Znany i nieznany Euroregion Pradziad" , w ramach którego w maju 
9 osobowa grupa z Dub nad Moravou odwiedziła gminę Leśnica i poznała nasz region, a w czerwcu zorganizowano 
dwa wyjazdy do Czech dla mieszkańców gminy Leśnica. W dniach 7 — 8 czerwca grupa 50 osób z opiekunem 
Łukaszem Jastrzembskim, a 21-22 czerwca grupa 45 osób z opiekunem Edytą Golą zwiedziła zabytkowe miasto 
Kromeriz - Zamek Arcybiskupi wraz z ogrodami i piwnicami oraz przepiękne kościoły; Pałac Arcybiskupi, zabytkowe 
kościoły i Rynek w Ołomuńcu oraz bazylikę w Dub nad Moravou.  

 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków 
budżetu państwa w wysokości 10% w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika 
Czeska - Rzeczypospolita Polska 2007 -2013 PRZEKRACZAMY GRANICE. 
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 Dzień 15 czerwca 2014r to szczególna data 
w historii placówki. W tym dniu obchodziliśmy 20-lecie 
przedszkola w obecnym budynku oraz 10-lecie nadania 
imienia. Było to święto wszystkich którzy tworzyli 
przedszkole, wpływali na jego atmosferę, poświęcali swój 
czas, interesowali się jego sprawami i wspierali; tych 
pracowników , którzy oddali mu serce i dużą część 
swojego życia. To święto również dzieci - tych obecnych  
i tych, którzy już opuścili mury przedszkola - naszych 
absolwentów.  Uroczystość odbyła się w niedzielę na 
terenie ogrodu przedszkolnego. Wszystkich przybyłych 
witały postacie z bajek – Królewna Śnieżka i Kot 
w Butach. Jubileusz zaszczyciło swoją obecnością wielu 
znamienitych gości: Starosta Powiatu Strzeleckiego 
p. Józef Swaczyna, Przedstawiciel Opolskiego Kuratora 
Oświaty  p. Maria Nowak, władze naszej gminy: 
Burmistrz Leśnicy p. Łukasz Jastrzembski z małżonką, 
Zastępca Burmistrza p. Andrzej Iwanowski z małżonką, 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Ryszard Froń, radny 
p. Rudolf Gajda, poseł na Sejm p. Helmut Paisdzior, 
emerytowany Burmistrz p. Leonard Rudner, dyrektor 
Banku Spółdzielczego w Leśnicy Renata Kurzał, 
kierownik GZO w Leśnicy p. Agnieszka Nowak, dyrektor 
LOKIR p. Gizela Szendzielorz, redaktor „Strzelca 
Opolskiego” Urszula Janda, przewodnicząca Rady 
Rodziców Wioleta Bąk, dyrektor SP w Leśnicy Barbara 
Górna, byłe dyrektorki przedszkoli Małgorzata Bartodziej 
i  Barbara Strużyna, naczelnik OSP Leśnica p. Piotr 
Koszucki, TSKN Koło Leśnica -p. Hubert Mincer, 
emerytowani pracownicy - Hildegarda Wojdyła, Halina 
Lamla, Urszula Marek oraz ks. Jan Sacher.  
 Obchody uroczystości rozpoczęła część oficjalna: 
grupa Pszczółki pod opieką p. Magdy odtańczyła 
poloneza, następnie wprowadzono flagę państwową 
i odśpiewano hymn państwowy. Wysłuchano wystąpienia 
Dyrektora Przedszkola , Starosty Strzeleckiego, 
Przedstawiciela Opolskiego Kuratora Oświaty oraz 
Burmistrza Leśnicy. Spotkaliśmy się z licznymi wyrazami 
sympatii: były życzenia, gratulacje , kwiaty i upominki. 
Nie zabrakło również urodzinowego tortu ufundowanego 
przez rodziców Emilki Jastrzembskiej .   
 Kolejnym punktem uroczystości były występy 
wychowanków przedszkola. Zaprezentował się również 
Klub Czytających Rodzin z O/ Kadłubiec. Rodzice 
przedstawili bajkę o Jasiu i Małgosi. Następnie na scenie 
pojawili się absolwenci przedszkola - uczennice Szkoły 
Muzycznej w  Leśnicy, mażoretki oraz Zespół BIS.   
 Przygotowując się do jubileuszu placówka 
wypiękniała - odmalowano salę na parterze, 
wycyklinowano parkiet, wymieniono wykładzinę, 
przeprowadzono generalny remont szatni, odmalowano 
wejście do przedszkola, doposażono ogród przedszkolny 
w nowe urządzenia ogrodowe.  
 Przez cały rok szkolny odbywały się 
w przedszkolu „ Spotkania z bajką”, w których 
uczestniczyły ważne osobistości naszej gminy oraz rodzice 
naszych wychowanków. Placówka zorganizowała również 
dwa między przedszkolne konkursy - w marcu- Konkurs 
plastyczny „ Księżniczki w baśniach Braci Grimm”. 
Zadaniem było wykonanie portretów księżniczek  dowolną 
techniką oraz przygotowanie ciekawostek z życia Braci 
Grimm. Sponsorem nagród był Burmistrz Leśnicy oraz 
Firma SPEED z Kędzierzyna. Wyniki konkursu - I m. PP 
Leśnica, II m. O/Z Dolna, O/Z Góra św. Anny, III m. O/Z 
Kadłubiec, O/Z Lichynia, ZAP Zalesie, ZSP Raszowa. 

Drugi konkurs  odbył się w czerwcu - IX Edycja Konkursu 
Wiedzy Ogólnej OMNIBUS - „ Twórczość Braci Grimm” 
przeznaczony dla dzieci -5-6 letnich. O miano Omnibusa 
rywalizowało po dwóch przedstawicieli z każdej placówki 
przedszkolnej z terenu gminy Leśnica. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali maksymalna ilość punktów i zdobyli 
I miejsce. Sponsorem nagród była p. Gizela Szendzielorz - 
dyrektor LOKIR.  Zorganizowano również na terenie 
przedszkola I Rodzinny Konkurs „ Najpiękniejszy zamek 
dla księżniczki z Baśni Braci Grimm” . Aż 15 rodzin 
wzięło udział w naszym konkursie: I m. Milenka Sitnik 
z rodzicami, II m. Julia Smykała z rodzicami  oraz Laura 
Richter z mamą, III m. Michael Mojza z mamą. 
Pozostałym pracom przyznano wyróżnienia - rodzinom: 
Garbacz Marek, Grabowski Kamil, Januszowska Wiktoria, 
Jastrzembska Emilia, Koppa Agata, Kulig Adaś, Ludwig 
Dorotka, Lukosz Marlenka, Michen Waneska, Plachetka 
Luiza, Rigol Ola . Wszystkie konkursy zostały 
przygotowane i przeprowadzone przez nauczycielki 
Barbarę Strokosz oraz Magdalenę Paszko. Podczas 
uroczystości p. dyrektor wręczyła nagrody uczestnikom 
konkursów.  
 Jubileusz  przedszkola był okazją do wspomnień, 
które choć minione pozostały w pamięci. Przybyli goście, 
absolwenci zostali zaproszeni do zwiedzania przedszkola 
i obejrzenia przygotowanych na tę okoliczność 
materiałów.  Zaprezentowano wystawę archiwalnych zdjęć 
„ 20 lat minęło ....”, kroniki, gazetki przedszkolne 
NOWINKI,  prace nadesłane na konkursy, dokumenty 
z otwarcia przedszkola oraz nadania imienia. Goście 
wpisali się do księgi pamiątkowej.  
 Na terenie ogrodu przedszkolnego czekało na 
uczestników festynu wiele atrakcji - p. Pisarski 
zafundował przejazdy bryczką, p. Kozłowski udostępnił 
zamek dmuchany. Nie zabrakło naszych strażaków z OSP 
Leśnica, którzy przyjechali dwoma wozami strażackimi 
i zorganizowali zawody dla dzieci. Nie zawiedli również 
policjanci -oprócz radiowozu policyjnego dzieci mogły 
obserwować tresurę policyjnych psów. Jak zawsze byli 
obecni  
nasi przyjaciele na harleyach. Słodki poczęstunek  
w postaci ciast zapewniły mamy naszych wychowanków.  
 Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy swoją 
obecnością uświetnili nasz Jubileusz., a także tym , którzy 
pomogli w jego zorganizowaniu. Szczególne 
podziękowania składamy na ręce Pana Burmistrza 
Łukasza Jastrzembskiego oraz Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Ryszarda  Froń. Dziękujemy sponsorom : 
p. Renacie Kurzał - Bank Spółdzielczy w Leśnicy, 
p. Iwonie Pistoła – Restauracja Harcówka, p. Sebastianowi 
Osadzin – Secura Sp.z o.o, p. Henrykowi Osadzin – 
Zakład Usług Specjalistycznych SECURA, 
p. Stanisławowi Lach Firma ELEKTRO – ATOMEX, 
p. Beate Czakai – Kwiaciarnia NATURA, P. Januszowi 
Filusch – Zakład Kamieniarski TERAZZO , p. Beacie Duk 
– Kosok, państwu Joannie i Leszkowi Pistoła oraz Dorocie 
i Łukaszowi Jastrzembskim Dziękujemy również 
członkom Klubu Miłośników Ziemi Leśnickiej za 
pomoc w dotarciu do źródeł wychowania przedszkolnego 
w mieście Leśnica. Dziękuję również nauczycielom, 
pracownikom oraz niezastąpionym  w takich sytuacjach 
Rodzicom – za bezinteresowna pomoc i życzliwość. 
    Gabriela Tiszbierek – 
Dyrektor Publicznego Przedszkola im. Braci Grimm w Leśnicy. 
 

JUBILEUSZ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA  
IM. BRACI GRIMM W LEŚNICY 
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STR. 12  WIADOMOŚCI LEŚNICKIE 

…taki tytuł nosi najnowsze wydanie Leśnickiego Ośrodka 
Kultury i Rekreacji w ramach projektu „Road Maraton 
w Gminie Leśnica”. Jest to mapka naszej gminy z zaznaczo-
nymi w formie piktogramów obiektami i miejscami, które 
warto zobaczyć. Zdjęcia i opisy poszczególnych miejscowo-
ści uzupełniają informacje o sołectwach Gminy Leśnica. 
Ciekawa szata graficzna oraz wykrojnik mapki są jej dodat-
kowym atutem. Mapka jest do nabycia w Punkcie Informa-
cji Turystycznej w Górze św. Anny i stanowi dla naszych 
gości i turystów wspaniałe wprowadzenie do poznania Zie-
mi Leśnickiej i do aktywnego odkrywania jej piękna.  

Drugim, najnowszym i wartym polecenia wydaniem LOKiR
-u jest folder p.t. „Gmina Leśnica. Kraina kwitnącej czere-
śni”. Ukazało się ono podczas realizacji projektu 
„Czereśniowe Święto”. Zawarte w nim informacje dotyczą 
nie tylko walorów przyrodniczych naszej gminy, ale rów-
nież walorów architektonicznych i historycznych, jak rów-
nież odnoszą się do pielęgnowanych tradycji, zwyczajów 

i  obrzędów na naszym terenie oraz do bogactwa specjałów 
kulinarnych.  

Te i wiele innych materiałów informacyjnych i promocyj-
nych, w tym: pocztówki, mapy, czy przewodniki można 
nabyć w Punkcie Informacji Turystycznej w Górze św. An-
ny. Oprócz poniedziałków, czynny jest on co dziennie i cie-
szy się dużym zainteresowaniem wśród przyjeżdżających 
do naszej gminy.  

Dobre usytuowanie w centrum miejscowości, duży wybór 
materiałów i kompetentnych pracowników doceniają nie 
tylko turyści, lecz również Regionalna Komisja Certyfika-
cyjna, która 5 czerwca br. na podstawie przeprowadzonej 
kontroli potwierdziła wysoką jakość świadczonych w Punk-
cie IT usług i podtrzymała ilość przyznanych dwóch gwiaz-
dek. 

Zapraszamy również Państwa do odwiedzenia Punktu Infor-
macji Turystycznej w Górze św. Anny! 

Małgorzata Polak—Punkt IT Gminy Leśnica w Górze św. Anny 

Podstawowym założeniem nowelizacji ustawy o zmianie 
systemu oświaty jest to, że szkoła podstawowa nieodpłatnie 
wypożycza uczniom klas I-III podręczniki do edukacji 
wczesnoszkolnej obejmujące edukację polonistyczną, mate-
matyczną, społeczną i przyrodniczą. Wyposażenie szkół 
w podręcznik zapewnia natomiast Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. Ustawa przewiduje, że od września 2014 r. 
z  bezpłatnych podręczników korzystać będą uczniowie 
pierwszych klas szkół podstawowych, a od 2017 r. wszyscy 
uczniowie podstawówek i gimnazjów. MEN stopniowego 
wyposaży uczniów klas I-III szkół podstawowych w bez-
płatne podręczniki oraz zapewni dotację celową na zakup 
podręczników dla uczniów klas IV-VI i gimnazjalistów. 
Szkoła nie będzie mogła domagać się od rodziców zakupu 
podręczników. 
 O wyborze podręczników dla uczniów nie będzie 
jak dotąd decydował nauczyciel, ale zespół nauczycieli 
uczących danego przedmiotu po zasięgnięciu opinii rady 
pedagogicznej i rady rodziców. Zatwierdzony zestaw pod-
ręczników ma służyć w szkole co najmniej trzy lata. Mate-
riały ćwiczeniowe będą uczniom przekazywane bez obo-
wiązku zwrotu. 
 We wrześniu 2014 r. darmowe podręczniki otrzy-
mają uczniowie klas I szkół podstawowych, za rok - ucznio-
wie klas II, za dwa lata - uczniowie klas III. Dodatkowo 
w 2014 r. na każdego ucznia pierwszej klasy z budżetu pań-
stwa zostanie przeznaczona dotacja na zakup podręcznika 
do języka obcego oraz na zakup materiałów ćwiczenio-
wych. Wprowadzony ma być zakaz zamieszczania w pod-
ręczniku ćwiczeń, zadań i poleceń wymagających wypełnia-
nia ich w egzemplarzu podręcznika. Nowelizacja wprowa-
dza również zakaz oferowania szkołom korzyści w zamian 
za dokonanie wyboru konkretnego podręcznika lub materia-
łów edukacyjnych. 

 Podręczniki będą własnością szkoły (organu pro-
wadzącego szkoły podstawowe). Zasady wypożyczania 
podręczników uczniom określał będzie dyrektor placówki.  
 Ponadto, dzięki nowym przepisom już od 2015 r. 
wszystkie podręczniki będą wieloletnie. A to dlatego, że do 
użytku szkolnego będą dopuszczone jedynie te podręczniki, 
które nie będą zawierać: pytań, poleceń, zadań i ćwiczeń 
wymagających uzupełnienia w egzemplarzu podręcznika 
oraz odwołań i poleceń wymagających korzystania 
z dodatkowych płatnych materiałów dydaktycznych prze-
znaczonych dla ucznia.  
Kolejna kluczowa zmiana dotyczy popularnego obecnie 
tzw. „pakietowania” podręczników i innych materiałów. 
To kosztowne dla rodziców rozwiązanie. Po wejściu w ży-
cie nowych przepisów wydawcy lub podmioty dokonujące 
obrotu podręcznikami, nie będą mogły łączyć sprzedaży 
podręczników z innymi dodatkowymi materiałami przezna-
czonymi dla ucznia.  - To oznacza, że każdy potrzebny pod-
ręcznik będzie można kupić oddzielnie, bez konieczności 
zaopatrywania się w materiały dodatkowe. 
 Wszystkie przygotowane zmiany stanowią również 
bazę do wprowadzenia e-podręczników (do większości 
przedmiotów nauczania, począwszy od szkoły podstawo-
wej, poprzez gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne), które 
będą gotowe w 2015 r. Kładą też nacisk na rolę podstawy 
programowej, która powinna być najważniejszym elemen-
tem pracy nauczyciela z dziećmi i opartych na niej progra-
mów nauczania.  
 Po wejściu w życie proponowanych zmian, pod-
ręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe 
przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
z zakresu kształcenia ogólnego, z punktu widzenia rodziców 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, będą bezpłatne.  

A. Nowak na podstawie informacji ze strony MEN 

Aktywnie po gminie Leśnica 

Bezpłatne podręczniki dla uczniów klasy I szkoły podstawowej 

Opolska Karta Rodziny i Seniora 
W Województwie Opolskim rozpoczęła się realizacja programu Specjalna Strefa Demograficzna. Opolska Karty Rodziny i Seniora jest na-
rzędziem Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim. O wydanie karty, która upoważnia do zniżek w firmach 
partnerskich programu mogą się starać:  

 rodziny wychowujące min. 2 dzieci w wieku do 18 lat (małżonkowie, osoby samotnie wychowujące dzieci, rodziny zastępcze, ro-
dzinne domy dziecka, przedstawiciele ustawowi) zamieszkujące na terenie województwa opolskiego 

 rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 26 roku życia i posiada orzeczenie o niepełnosprawności, 

 osoby starsze, które ukończyły 65 rok życia i mieszkają w województwie opolskim. 
Wniosek o wydanie karty można otrzymać i wypełnić w Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnicy. Do wypełnienia wniosku potrzebny jest 
dowód osobisty.         RED. 
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Tradycyjnie w ostatnią sobotę 
czerwca do Poręby zjeżdżają 
najpiękniejsze konie rasy śląskiej. 
W roku 2014 już po raz osiemnasty 
odbył się Regionalny Przegląd Koni, 
podczas którego oceniono 42 konie. 

Najlepszym koniem w kategorii 
ogierów 2 letnich okazał się ogier 
ELEKT  właściciel  p. Sławomir Królik 
z Rędzin, w kategorii ogiery roczne 
I  miejsce zajął LIRYK – właściciel 
p. Szczęsny Szymański z Olszowej. 
W kategorii klacze roczne I miejsce 
zajęła klacz IRKA – właściciel p. Jacek 
Bakalarz w Perzowa, w kategorii klacze 

dwuletnie zwyciężyła klacz DALIA – 
właściciel p. Tadeusz Cieślak 
z  Podładzina, a drugie miejsce w tej 
kategorii zajęła klacz ALEGRA 
z hodowli p. Piotra Pisarskiego 
z Poręby.  

Atrakcją Przeglądu były pokazy 
kaskaderskie w wykonaniu grypy NO 
NAME, a wieczorem w namiocie 
odbyła się zabawa taneczna z zespołem 
ATHRIX.  

Organizatorami imprezy byli: 
Burmistrz Leśnicy, Śląsko-Opolski 
Związek Hodowców Koni 
w Katowicach, Koło Terenowe Związku 

Hodowców Koni w  Strzelcach Op. oraz 
sołectwo Poręba. Wsparcia finansowego 
udzielił Samorząd Województwa 
Opolskiego. Słowa podziękowania 
organizatorzy kierują do sponsorów tj.: 
firmy Transannaberg Wiesiollek J.M 
Spółka Jawna, Banku Spółdzielczego 
w Leśnicy, Transannaberg Logistic 
Wolfgang Wiesiollek. 

Serdecznie dziękujemy za 
współpracę i pomoc w zorganizowaniu 
tej imprezy sołtysowi i mieszkańcom 
Poręby, Leśnickiemu Ośrodkowi 
Kultury i Rekreacji, strażakom z OSP 
Czarnocin i OSP Leśnica.       Edyta Gola 

XVIII Regionalny Przegląd Koni w Porębie 

W dniu 14 czerwca 2014 r. odbył się 
w Lichyni Gminny Dzień Seniora. Spo-
tkanie Seniorów tradycyjnie rozpoczęła 
o godzinie 14.00 uroczysta Msza Święta 
w kościele w Lichyni. Po niej seniorzy 
przeszli do namiotu festynowego usta-
wionego za kościołem, gdzie Burmistrz 
Łukasz Jastrzembski oficjalnie przywi-
tał uczestników spotkania seniorów. 

Dla każdego przygotowano poczęstu-
nek. Seniorzy naszej gminy mieli okazję 

posłuchać koncertu Szkolnej Orkiestry 
Dętej z Leśnicy pod batutą Krystiana 
Gajdy, występu zespołu śpiewaczego 
Frohsinn — kierownik Maria Czeczor 
i Waldemar Dworaczek oraz występu 
Studia Wokalnego BIS — kierownik 
Aleksandra Mikołajczyk i Jarosław 
Bednarek. Gwiazdą popołudnia byli 
Janusz i Dominika Żyłka. W imprezie 
wzięło udział ponad 300 seniorów.   

Organizatorem Gminnego Dnia Senio-

ra był Burmistrz Leśnicy, Urząd Miejski 
i Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe. 
Impreza została współfinansowana 
z budżetu gminy Leśnica oraz z dotacji 
Konsulatu Generalnego Republiki Fede-
ralnej Niemiec. 

Organizatorzy serdecznie dziękują 
paniom z Leśnickiemu Ośrodkowi Kul-
tury i Rekreacji, sołectwu, strażakom 
i  kołu DFK Lichynia  za pomoc w zor-
ganizowaniu spotkania.         Edyta Gola 

Gminny Dzień Seniora 

Tradycyjnie w dniu pielgrzymki mniejszości narodowych 
i etnicznych w Górze Św. Anny odbył się XXIII Przegląd 
Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Nie-
mieckiej, w którym wystąpiło łącznie 27 zespołów pielęgnu-
jących kulturę mniejszości niemieckiej. Przegląd zorganizo-
wało Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy 
z Burmistrzem Leśnicy.  

Wśród licznie przybyłych gości występy zespołów dzie-
cięcych i młodzieżowych podziwiali m. in: Hartmut 
Koschyk -  pełnomocnik rządu RFN ds. mniejszości wraz ze 
współpracownikami,  Józef Swaczyna – Przewodniczący 
Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego i Starosta Strze-
lecki, Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy oraz Sekre-
tarz Zarządu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, 
Bernard Gaida – Przewodniczący ZNNSK, Norbert Rasch – 
Przewodniczący TSKN na Śląsku Opolskim, Helmut Pa-
isdzior – były poseł na Sejm RP, Róża Zgorzelska – członek 
Zarządu TSKN na Śląsku Opolskim, Jarosław Małecki – 
radca ministra w Departamencie Wyznań Religijnych oraz 
Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Admi-
nistracji i Cyfryzacji, Leonard Malcharczyk – przedstawiciel 
Konsulatu RFN w Opolu. 

Jury w składzie: Zuzanna Donath - Kasiura, Partycja Kar-
pińska – Uryga, Rafał Miczka ostatecznie postanowiło przy-
znać następujące miejsca w następujących kategoriach: 

Zespoły taneczne – ludowe: I miejsce Łężczok , II miej-
sce Wal-Nak Schulenburger und Nakler Freunde. 

Zespoły taneczne – taniec nowoczesny – dzieci: I miej-
sce Arabeska II, II miejsce Rytm III, III miejsce Perełki, 
IV miejsce Mini Entropia. 

Zespoły taneczne – taniec nowoczesny – młodzież: I 
miejsce Arabeska I, II miejsce Rytm II, III miejsce Entropia. 

Zespoły instrumentalne: I miejsce Glogovia Brass, II 
miejsce Deutsches Trio przy Musikkappelle Ratibor – Stu-
den. 

Zespoły wokalne- dziecięce: II miejsce Sonnenkinder , 

II miejsce Oppelner Spatzen, III miejsce Kinderchor J . von 
Eichendorff, IV miejsce Gwiazdeczki, V miejsce Marlenki. 

Zespoły wokalne – młodzieżowe: I miejsce Studio Wo-
kalne BIS, II miejsce Meritum,  Solaris i Maidels, III miej-
sce Piccolo i Sternentaler, IV miejsce Na chwila, V miejsce 
Studio Piosenki LOKiR i Poezja. 

Zespoły wokalno – instrumentalne: I miejsce Garage in 
the City, II miejsce Happiness. 

Każdy z zespołów otrzymał puchar, dyplom oraz nagrodę 
pieniężną.  
Przy realizacji zadania wsparcia organizacyjno-technicznego 
udzielili: Urząd Miejski w Leśnicy, Leśnicki Ośrodek Kultu-
ry i Rekreacji, Ochotnicza Straż Pożarna w Raszowej i Dom 
Pielgrzyma w Górze Św. Anny. Serdecznie dziękujemy 
za udzielone wsparcie.  

XXIII Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych 
Mniejszości Niemieckiej zrealizowano dzięki dotacji Mi-
nistra Administracji i Cyfryzacji, Konsulatu Generalne-
go Republiki Federalnej Niemiec i Samorządu Woje-
wództwa Opolskiego. 

XXII Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej  



 

 

Gminny Przegląd Twórczości Śląskiej  

Gminny Przegląd Twórczości Śląskiej  

STR. 14  WIADOMOŚCI LEŚNICKIE 

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, 
że w  2014 r.  będzie kontynuowany Rządowy program po-
mocy uczniom „Wyprawka szkolna”. 

W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręcz-
ników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształ-
cenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego 
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, 
przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku 
szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szko-
ły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, 
tj.  zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcą-
cym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcą-
cej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcą-
cej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcą-
cej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, 
klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej. 

Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu pod-
ręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników 
do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia 
w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez mi-
nistra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto 
także uczniów:  

• słabowidzących,  
• niesłyszących,  
• słabosłyszących,  
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,  

• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  

• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarko-
wanym lub znacznym,  

• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy 
jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymie-
niona wyżej,  

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 
2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych 
szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników 
lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy 
dla  uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiar-
kowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnospraw-
nościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół mu-
zycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcą-
cych szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół 
sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych 
lub liceów plastycznych. 

W 2014 r. do otrzymania podręczników w 2014 r. uprawnio-
ne są nowe grupy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształ-
cenia specjalnego, tj. uczniowie:  

• słabosłyszący,  
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,  

• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. 

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stop-
niu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 
z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje 
również zakup materiałów edukacyjnych. 

 Materiały edukacyjne dla uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledze-
nie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są to, 
w szczególności, książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia 
rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji 
przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli 
w procesie kształcenia tych uczniów.  

 Równocześnie uczniowie z upośledzeniem umysło-
wym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ucznio-
wie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy 
jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający do 
klasy I szkoły podstawowej mają prawo do otrzymania po-
mocy w formie pełnego dofinansowania do zakupu materia-
łów edukacyjnych, w przypadku gdy uczniowie ci nie korzy-
stają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycz-
nej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnione-
go przez ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania.  

Ważne  
W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc 
na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. 
dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wpro-
wadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy 
o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota 
uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł 
na  osobę w rodzinie. W uzasadnionych przypadkach ist-
nieje możliwość przyznania pomocy poza kryterium do-
chodowym (do wysokości przyznanych środków). 

Aby móc ubiegać się o dofinansowanie należy spełniać po-
wyższe warunki, jak również złożyć wniosek o zakup pod-
ręczników (druk dostępny w sekretariatach szkół oraz na str. 
internetowej: www.gzo.lesnica.pl) do sekretariatu placówki, 
do której dziecko uczęszcza. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Zarzą-
dzie Oświaty w Leśnicy – tel. 40 48 315. 

Termin składania wniosków - do dnia 8 września 
2014 roku. 

A. Nowak na podstawie informacji ze strony MEN 

Wyprawka szkolna 

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora w Szkole Podstawowej w Leśnicy 

Po uzyskaniu pozytywnych opinii: Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz uzgodnieniu z Opolskim Kuratorem Oświa-
ty Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski powierzył stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Obrońców 
Góry Chełmskiej  w Leśnicy pani Barbarze Górnej na kolejny okres - 5 lat szkolnych tj. od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 
2019 r. 

Pani Barbara Górna jest nauczycielem dyplomowanym, ukończyła studia magisterskie o specjalności: pedagogika wcze-
snoszkolna, studia podyplomowe z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej, 
studia podyplomowe z przyrody z ekologią oraz studia podyplomowe z zarządzania. 

 Akt powierzenia został wręczony pani dyrektor w dniu zakończenia roku szkolnego 2013/14. 

 Liczymy na dobrą współpracę i życzymy wielu sukcesów i wytrwałości w pełnieniu funkcji dyrektora!  
Agnieszka Nowak 
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Zapraszamy na zajęcia 
Już we wrześniu br. Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji zaprasza na stałe zajęcia Nowy 

nabór: 

 do mażoretek Mini Słoneczka odbędzie się w dniu 1 września br. (poniedziałek) br. w 
godz. 17.00-19.00. Proszę zabrać zmienne obuwie i strój sportowy. Zajęcia odbywać się 
będą na hali sportowej. Instruktorkami grupy są Panie Sandra Mientus i Anna Maciewitz.  

 do Studia Piosenki LOKiR odbędzie się w dniu 2 września br. (wtorek) od godz. 15.00 w 
studiu piosenki. Instruktorem studia jest Pani Martyna Pszowska.  

 do sekcji szachowo-warcabowej odbędzie się w dniu 5 września br. (piątek) od godz. 
15.00 w sali szachowej LOKiRu. Zajęcia prowadzić będzie Kazimierz Przybyłek. 

 do kółka plastycznego odbędzie się w dniu 5 września br. (piątek) o godz. 16.00 w sali 
plastycznej LOKiRu. Zajęcia prowadzić będzie Pani Katarzyna Nossek-Dżaluk.  

 na zajęcia karate odbędzie się w dniu 6 września br. (sobota) od godz. 10.00. Proszę 
zabrać zmienne obuwie i strój sportowy. Zajęcia odbywać się będą na hali sportowej. 
Instruktorem sekcji jest Pan Tobiasz Bekiesch.  

Ponadto od września br. zapraszamy Panie na zumbę w każdy wtorek w godz. 17.30-18.30 
do auli PG. Zajęcia prowadzić będzie Pani Kamila Łaszek. 

Koło TSKN Leśnica i LOKiR zapraszają na zajęcia:  

 Marlenek (dla dzieci w wieku przedszkolnym), które odbywać się będą w każdy 
wtorek w godz. 17.00-18.30. Zbiórki w sali plastycznej LOKiRu. Podczas zajęć dzieci 
wykonywać będą prace plastyczne, wezmą udział w grach i zabawach oraz 
przygotowywać będą program artystyczny na występy.  

 Mini Entropii (dla dzieci w wieku 7-11 lat), które odbywać się będą w każdy wtorek w 
godz. 15.00-16.45 w auli PG w Leśnicy.  

 Entropii (dla młodzieży w wieku powyżej 12 lat), które odbywać się będą w każdy 
piątek w godz. 15.00-17.00 na sali fitness. 

Instruktorką grup jest Pani Urszula Janda.     LOKiR 

Road Maraton w Gminie Leśnica 
W dniach 7-8 czerwca br. odbył się „Road Maraton w Gminie Leśnica”, który był im-
prezą kolarstwa szosowego „Annogórski Klasyk” w ramach cyklu Dobre Sklepy Rowe-
rowe Road Maraton.  
Organizatorem przedsięwzięcia był Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji we współpra-
cy z Urzędem Miejskim w Leśnicy, Dobre Sklepy Rowerowe oraz jednostkami OSP 
Gminy Leśnica. Patronat honorowy nad imprezą objął burmistrz Leśnicy Łukasz Ja-
strzembski, a medialny Tygodnik Regionalny Strzelec Opolski.   
Start i meta maratonu znajdowały się na rynku w Leśnicy. W sobotę, 7 czerwca, odbył 
się maraton ze startu wspólnego, a w niedzielę, 8 czerwca, odbyła się jazda drużynowa 
na czas. Trasa w formie pętli pokonywana była kilka razy i przebiegała w okolicach 
Góry św. Anny przez miejscowości: Leśnica (start i meta), Zdzieszowice – rondo, Li-
chynia, Czarnocin, Dolna, Kadłubiec Wysoka, Góra św. Anny. Całkowity dystans ma-
ratonu liczył ok. 100 km, natomiast jazdy drużynowej ok. 45 km. Sześciu najlepszych 
zawodników indywidualnych w każdej z kategorii oraz trzy najlepsze drużyny zostało 
nagrodzonych po zakończeniu zmagań. Podsumowanie Wiesława Legierskiego, kie-
rownika zawodów: W sobotę odbył się wyścig z udziałem około 230 uczestników, 
z czego 184 dojechało do mety. W niedzielę wystartowało 16 drużyn (85 zawodników) 
i była dość zacięta rywalizacja na trudnej trasie. Dziękuję wszystkim uczestnikom za 
przyjechanie do Leśnicy, gdyż frekwencja dopisała. Cieszę się, że udało się ten wyścig 
zrealizować. Nie ukrywam, że było trudno, ale dzięki bardzo mocnemu wsparciu Gmi-
ny Leśnica, a także LOKiRu wyścig rozpoczęliśmy i dzisiaj kończymy. Dziękujemy 
także sponsorom, którzy ufundowali bony finansowe dla najlepszych zawodników 
i drużyn. Dziękujemy Gminie Leśnica za to, że zakupiła i przekazała te bony i w ten 
sposób także zachęca do startu, promuje i popularyzuje kolarstwo szosowe w tym re-
gionie Polski, na tych naprawdę pięknych terenach, nieco innych niż Beskidy, czy pła-
skie odcinki typu Lubelska Vuelta, czy Toruń. Tutaj jest pewna specyfika, jest górka 
i można się po niej w różny sposób przemieszczać. Trasa nie była może idealna, jeżeli 
chodzi o ściganie, ale na pewno miała swoje walory krajobrazowe, a wczoraj okazało 
się, że spora liczba DNF-ów (osób, które nie ukończyły maratonu) i zawodników 
stwierdziła, że trasa była trudna, ale o to nam chodzi. Cykl Dobre Sklepy Rowerowe 
Road Maraton nie idzie na łatwiznę i chcemy, żeby trasy były trudne i żeby już samo 
uczestnictwo i pokonanie trasy było wyzwaniem, a dojechanie do mety było nagrodą. 
- Chciałbym serdecznie podziękować osobom, które były zaangażowane w realizację 
tego przedsięwzięcia: Małgorzacie Polak z LOKiR-u, Edycie Gola z Urzędu Miejskiego 
w Leśnicy, wszystkim strażakom z Gminy Leśnica i policjantom z KPP Strzelce Opol-
skie, bez których pomocy maraton nie mógłby się odbyć – mówi zastępca burmistrza 
Leśnicy Andrzej Iwanowski - Nasz projekt nie udałby się, gdyby nie dofinansowanie 
z Unii Europejskiej. Ten wyścig był dofinansowany z małego projektu.  
        Urszula Janda 



 

 

Festyn „Szkoła w Ruchu—Święto Rodzinki“ 
Piknik Rodzinny w Lichyni 

Polonez podczas uroczystości  20 lecia 
PP w Leśnicy  

Występ uczniów ZSP w Raszowej podczas festynu  

XVIII Regionalny Przegląd Koni 

ROAD MARATON w Gminie Leśnica 

Uczniowie z Raszowej nad błękitnym Bałtykiem  Przywitanie Burmistrza podczas Gminnego Dnia 
Seniora 

Konkurs piosenki angielskiej w SP Zalesie Śl.  


